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In de afgelopen maanden heeft u
een factuur ontvangen met een
minbedrag achter de energie
belastingen. De minbedragen bij
elkaar opgeteld staan nu in deze
correctiefactuur weergegeven als
totaalbedrag van deze factuur. U
kunt uw facturen inzien via 
mijn.enecozakelijk.nl

T 010 - 8 906 901
I www.eneco.nl/zakelijk

Totaalbedrag van deze factuur:

€ xx.xxx,xx

Uw factuur voor de uitgestelde energiebelastingen door coronavirus
Beste relatie,

Voor de leveringsmaanden april tot en met september 2020 zijn voor u de betalingen van de energiebelasting (EB) en
opslag duurzame energie (ODE) en de btw hierover uitgesteld. Het Ministerie van Financiën heeft in het voorjaar van
2020 besloten om dit uitstel mogelijk te maken naar aanleiding van de gevolgen van het coronavirus.

Eenmalige separate factuur

Deze factuur betreft de uitgestelde energiebelastingen over het verbruik van deze zes maanden. Dit is een
eenmalige, separate factuur.

Betalingsregeling

Is het voor u momenteel lastig om deze eenmalige factuur te betalen? We kijken graag wat we voor u kunnen doen.
U kunt via via eneco.nl/regeling-EB-ODE een aanvraag doen tot betaling in termijnen. Het is verstandig om uw
gebruikelijke, maandelijkse facturen voor de levering van gas en/of elektriciteit te blijven betalen, zodat de levering
van energie gewoon door kan gaan.

Vragen en contact

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of wilt u meer weten? Op eneco.nl/regeling-EB-ODE vindt u meer
informatie en veelgestelde vragen (FAQ). Uw vaste contactpersoon helpt u graag en contact opnemen met onze
klantenservice kan ook.
Met vriendelijke groet,

Frank van Rees
Directeur Eneco Zakelijk

Wij factureren de uitgestelde betalingen voor energiebelasting (EB), heffingskorting en opslag duurzame energie (ODE).

Periode: van 01-04-2020 tot en met 30-09-2020

1
Omschrijving

Hoeveelheid

Energiebelasting 2020 Zone 1
Energiebelasting 2020 Zone 2

2

3

Eenheid

Tarieven
(in €)

4

Bedrag excl.
btw (in €)

btw%

xx.xxx,xx

kWh

0,0977000

xx.xxx,xx

21,00

xx.xxx,xx

kWh

0,0508300

xx.xxx,xx

21,00

0,0273000

xx.xxx,xx

21,00

0,0375000
x,xxxxxxx

xx.xxx,xx

21,00

xx.xxx,xx

kWh

xx.xxx,xx

kWh

Heffingskorting

xx.xxx,xx
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ODE 2020 Zone 1

ODE 2020 Zone 2
Bedrag excl. btw

- xx.xxx,xx
xx.xxx,xx

Btw-informatie
Btw%

Te verrekenen btw (in €)

Btw 21%

xx.xxx,xx

Totalen

Totalen excl. btw

€

xx.xxx,xx

Te verrekenen btw

€

xx.xxx,xx

Totaalbedrag van deze factuur

€

xx.xxx,xxx

Toelichting

1	U ziet hier de energiebelasting, opslag duurzame energie en de btw daarover
per zone bij elkaar opgeteld voor de verbruiksmaanden april tot en met
september.

2	U begint in januari in zone 1. Naarmate uw verbruik stijgt, komt u in de
volgende zone met een lager tarief terecht.

Zones

Elektriciteit

Gas

Zone 1

tot 10.000 kWh

tot 170.000 m3

Zone 2

tot 50.000 kWh

tot 1.000.000 m3

Zone 3

tot 10.000.000 kWh

tot 10.000.000 m3

Zone 4

vanaf 10.000.001 kWh

vanaf 10.000.001 m3

3	Deze voorbeeldfactuur betreft elektriciteit (kWh). Neemt u enkel gas bij ons
af? Dan ontvangt u een factuur met de eenheid Nm3.
Neemt u zowel elektriciteit als gas af bij Eneco? U ontvangt voor gas en
elektriciteit een separate factuur.

4

Meer informatie over de tarieven voor energiebelasting vindt u hier.

